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B en W belicht… 

Het college van burgemeester en wethouders vergadert iedere week, meestal op dinsdag. In deze 'B 

en W belicht' informeren wij u over de belangrijkste openbare besluiten van 28 januari en 4 februari 

2020. En we geven er een korte toelichting op. Wilt u de toelichtingen op alle besluiten van de afgelo-

pen week teruglezen, kijk dan op www.gilzerijen.nl /collegebesluiten. Hebt u vragen, bel dan 14 0161. 

Woningbouwplan Boskamer in Rijen:  
dertig nieuwe woningen in het groen
Voor de nieuwbouwwijk Vliegende Vennen 

Noord Oost zijn vergevorderde plannen 

om dertig nieuwe woningen te bouwen. 
Het gaat om twaalf patio woningen, twaalf 
twee-onder-een-kapwoningen en zes vrij-

staande woningen. Rondom de nieuwe 
woningen komt een groenstrook. Daarin 
blijven de bestaande bomen behouden. 
Deze krijgen een beschermde status. Dit is 
beschreven in het bestemmingsplan “Bos-

kamer Vliegende Vennen Noord Oost”. Het 
college vraagt de gemeenteraad om het be-

stemmingsplan vast te stellen.

“Dit plan sluit aan op de gemeentelijke 
woonvisie en draagt bij aan de doorstro-

ming op de woningmarkt. We hebben met 
de projectontwikkelaar afgesproken om de 
monumentale bomen in het gebied te be-

houden. Deze maken straks onderdeel uit 
van de groene rand rondom deze nieuwe 

buurt in Rijen. Dit versterkt het duurzame 
karakter van wijk Vliegende Vennen Noord 

Oost”, licht wethouder Sandra Diepstraten 
(wonen) toe.

De raadscommissie Ruimte bespreekt op 
28 januari het bestemmingsplan. De ge-

meenteraad vergadert op 17 februari 2020 

over het bestemmingsplan. Zodra het be-

stemmingsplan onherroepelijk is, start het 
bouwrijp maken van de gronden. De wonin-

gen komen in het gebied ten noorden van 

Kindcentrum De Kring en ten westen van 
sportcomplex Den Butter in Rijen.

Aanpak transitie veehouderij
Brabant zet in op versnelling van de transitie van 
de veehouderij. Dit is een grote uitdaging voor 
de Omgevingsdiensten in de komende jaren. De 
kosten van de extra capaciteit komen voor reke-

ning van de provincie Noord-Brabant ongeacht of 
deze taken vallen onder de provincie of gemeen-

ten. Het college stemt hiermee in.

Grondprijzen 2020 vastgesteld 
Jaarlijks stelt het college de grondprijzen vast. 
Het gaat om de grondprijzen die de gemeente 

in 2020 vraagt voor de uitgifte van grond. De 
belangrijkste factoren in het bepalen van de 
grondprijzen zijn economische ontwikkelingen, 
marktanalyse en benchmarking. De gemeente 
publiceert de nieuwe grondprijzen op de ge-

meentelijke website.

Ongevraagd advies Cliëntenraad Participatiewet 
De Cliëntenraad Participatiewet stelt dat de 
achterafbetaling van de bijstandsuitkeringen 
problemen geeft met vaste lasten die mensen 
die maand moeten betalen. De oplossing is vol-
gens de Cliëntenraad om de uitkeringen voort-
aan op het einde van de betreffende maand te 
betalen. Het college wenst het betaalmoment 
vooralsnog niet te wijzigen. Het college onder-
kent dat cliënten mogelijk in problemen zouden 
kunnen komen. Daarom vraagt het college aan-

dacht voor mensen die een uitkering aanvragen 
en deze voor het eerst ontvangen en wacht het 
nieuw landelijke beleid af.Beleef het mee op zaterdag 22 februari 

Sleuteloverdracht voor carnaval in cultureel 
centrum in Rijen

De traditionele gemeentelijke sleuteloverdracht voor carnaval is dit jaar 
op  zaterdag 22 februari aanstaande. Burgemeester Jan Boelhouwer geeft 
samen  met loco- jeugdburgemeester Maud symbolisch de sleutels van de 
gemeente aan de prinsen carnaval. 

Waar is de sleuteloverdracht?
De gezamenlijke carnavalsverenigingen vroegen ons de overdracht voort-
aan bij toerbeurt in Gilze of in Rijen te doen. Dit jaar is de locatie cultureel 
centrum De Boodschap aan de Nassaulaan 62-64 in Rijen. De carnavalsver-
enigingen verzorgen de organisatie. Voor het eerst in de geschiedenis heeft 
ook Hulten een eigen jeugdraad. Zij zijn er uiteraard bij.

Wie komen er?
Tijdens deze bijeenkomst ontvangt het college van burgemeester en wet-
houders de carnavalsverenigingen uit de kernen Gilze, Molenschot, Rijen, 
jeugdraad uit Hulten en andere belangstellenden. Het programma start om 
10.11 en loopt tot 12.15 uur.  De zaal is open vanaf 09.45 uur.

Wat is het programma?
De verenigingen hebben voor deze sleuteloverdracht een gezamenlijk pro-

gramma voorbereid. Het voorlezen van de proclamatie is uiteraard een 

vast onderdeel. Wat de verenigingen verder in petto hebben, is nog een 
verrassing. 
Wij nodigen u van harte uit om het verrassingsprogramma met ons mee 
te beleven.

Bent u een AutoMaatje? Wij zijn op zoek!
Op donderdag 5 maart 2020 starten we in Rijen 
met een nieuw project: ANWB Automaatje. Dit 
is mogelijk gemaakt door de samenwerking van 

VIPvoorelkaar, Zonnebloem Rijen-Molenschot, 
VoorMekaar!, SeniorenVereniging Rijen (SVR) en 
de gemeente Gilze en Rijen en met ondersteu-

ning van de ANWB.

Wat is ANWB AutoMaatje?
ANWB AutoMaatje is een vervoersservice. Vrij-
willigers vervoeren mensen uit het dorp die 

minder mobiele zijn. Zij doen dit op verzoek. 
Het is een aanvulling op de bestaande vervoers-

diensten. ANWB AutoMaatje is een middel om 
inwoners langer te laten deelnemen aan het 

maatschappelijk- en sociale leven.

Benieuwd wat uw rol als AutoMaatje is en hoe 

u zich kunt aanmelden?
Meer informatie hierover kunt u vinden op www.
vipvoorelkaar.nl/automaatje-1. U kunt ook con-

tact opnemen met Maud Bakx van VIPvoorelkaar. 

Dit kan door een mail te sturen naar maud@
vipvoorelkaar.nl of te bellen naar 06-52393057.

 

Kom pak... allemaal een afvalzak!
Landelijke Opschoondag 21 maart
Op zaterdag 21 maart steken buren, scho-

len, vrienden en verenigingen de vuilniszak-

rollen onder de arm. 
Ze halen de prikkers uit de schuur, maken 
een sopje en trekken hun stevige schoenen 
aan. Ook dit jaar is er een Landelijke Op-

schoondag. Een jaarlijks terugkerende dag 
waarin we extra aan de slag gaan om onze 
buurten schoon te maken en te houden. 
Dat woont fijn en zo'n dag samen aan de 
slag is nog gezellig ook!

U bepaalt en wij trakteren

Uiteraard bepaalt u zelf wat u doet op 21 
maart. U weet wat de behoefte is in uw 
buurt of straat. 
Denk bijvoorbeeld aan:
• het opruimen van zwerfvuil en blad 

• speelvoorzieningen schoonmaken of 
schilderen

• bankjes opknappen

• brandgangen schoonmaken
• straatnaambordjes schoonmaken

Door mee te doen krijgt u een schonere 
leefomgeving. Én elke deelnemer krijgt 
iets lekkers! Daar zorgen wij samen met de 
Woonstichting Leystromen voor. Samen 
organiseren we de Opschoondag in onze 
gemeente.

Waar kan ik me inschrijven?
Ook meedoen? Stuur een mail naar op-

schoondag@abg.nl en vraag om een in-

schrijfformulier. Meer informatie over de 
activiteiten die u kunt doen en het inschrijf-
formulier vindt u op onze website www.
gilzerijen.nl.

Hittewimpel krijgt plek in Traditiekamer  
op vliegbasis Gilze-Rijen
Het warmterecord van Nederland staat op 40,7 graden en werd donderdag 
25 juli 2019 gemeten op vliegbasis Gilze-Rijen. Daarmee heeft de gemeente 
Gilze en Rijen ook de hittewimpel in handen. In 2019 is deze hittewimpel in 
Warnsveld, de plaats van het oude record, officieel overgedragen aan de 
gemeente. Eind januari kreeg de hittewimpel een plek in de traditiekamer 
op vliegbasis Gilze-Rijen.

Traditiekamer is gepaste plek
“We geven de hittewimpel graag een gepaste plek in onze gemeente. Die 
hebben we gevonden op de vliegbasis, de plek waar het hitterecord is ge-

meten. In de traditiekamer heeft iedereen de gelegenheid om de wimpel te 
bekijken. Ik ben de vliegbasis en de medewerkers van de traditiekamer zeer 
erkentelijk voor het feit dat zij onderdak willen bieden aan de hittewimpel”, 
aldus burgemeester Jan Boelhouwer.

Hittewimpel bekijken?
De traditiekamer ligt op vliegbasis Gilze-Rijen en is iedere woensdag en 
donderdag van 13.00 tot 15.30 uur geopend. Toegang is gratis. Meldt u 
zich aan bij de hoofdpoort van de vliegbasis met een geldig ID. Groepen 
van meer dan 10 personen of een groepsbezoek buiten de openingstijden 
graag aanmelden via Traditiekamer.GilzeRijen@mindef.nl.

Wordt u de nieuwe parttime 
hero bij brandweerpost Gilze?
Zoekt u werk van betekenis en wilt u het ver-
schil maken voor mens en dier? Dan is werken 
bij de brandweer misschien wat voor u! We 
zoeken voor verschillende brandweerposten 
parttime hero’s, bijvoorbeeld voor de post in 

Gilze. Woensdag 19 februari organiseren zij een 
info-avond op de kazerne. Wilt u daar bij zijn? Bel 
06-51184984 voor meer informatie.
Gaat u de uitdaging aan? Kijk op www.brand-

weer.nl/parttimehero!

Openingstijden met Carnaval
Het gemeentehuis in Rijen is op maandag 24 en dinsdag 25 februari open:
Maandag 24 februari 08.30 tot 12.00 uur 
Dinsdag 25 februari  08.30 tot 12.00 uur

Telefonisch zijn wij beide dagen ook bereikbaar tot 12.00 uur.

De receptie is zowel op maandag 24 
februari als dinsdag 25 februari open tot 
17.00 uur.
Woensdag 26 februari zijn wij vanaf 08.30 
uur weer open, op afspraak.
U kunt een afspraak maken via
 www.gilzerijen.nl of via telefoonnummer 
14 0161.

Hulp bij schulden en vragen over geld
Vanaf 1 januari 2020 hebben we een nieu-

we partner op het gebied van schuldhulp-

verlening: PLANgroep. PLANgroep heeft de 
taken van Kredietbank West-Brabant en In-

stituut voor Maatschappelijk Welzijn (IMW) 
op het gebied van schuldhulpverlening 
overgenomen voor alle nieuwe klanten. 
Als u al een schuldhulpverleningstraject bij 

de Kredietbank West-Brabant had lopen, 
verandert er voor u niets.
Wilt u meer informatie? Bezoek dan onze 
website www.gilzerijen.nl/hulpbijschulden



Op deze pagina publiceert het gemeentebestuur de wettelijke verplichte en andere bekendmakingen in het kort.2

Bekendmakingen

Verkeersbesluit
Het college van Burgemeester en wethou-

ders van Gilze en Rijen heeft besloten om 
op het Raadhuisplein en in de Sterkenhoe-

ve (naast Zaaren 37) twee parkeerplaat-
sen aan te wijzen die uitsluitend mogen 

worden gebruikt voor het daadwerkelijk 

en bij voortduring opladen van elektrische 
voertuigen. Zij doen dit door het bord E4 
met onderbord “opladen elektrische voer-
tuigen” te plaatsen. Dit gebeurt volgens het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerste-

kens (RVV) 1990.

We maken verkeersbesluiten rechtsgeldig 
via de Staatscourant op internet. Het ver-
keersbesluit is te vinden op 

www.officielebekendmakingen.nl.
Belanghebbenden kunnen op grond van 
de Algemene wet bestuursrecht binnen 
6 weken na publicatiedatum in de Staats-

courant bezwaar maken. Ook kunt u een 
voorlopige voorziening aanvragen. Meer 
informatie hierover kunt u lezen onder het 
kopje Rechtsmiddelen.

Attendering bekendmaking 
voorontwerpbestemmingsplan 
Tussen de Leijen
De gemeente Gilze en Rijen is bezig met 
een nieuw bestemmingsplan voor de loca-

tie ‘Tussen de Leijen’. Het voorontwerp be-

stemmingsplan ligt zes weken ter inzage. De 
publicatie is op 30-01-2020 gepubliceerd 
via www.officielebekendmakingen.nl. U 
heeft van 04-02-2020 tot en met 09-03-
2020 de gelegenheid een inspraakreactie 
in te dienen. 
U kunt het voorontwerp bestemmingsplan 
tijdens openingstijden inzien op het ge-

meentehuis van Gilze en Rijen, Raadhuis-

plein 1 in Rijen. 
Als u het bestemmingsplan wilt inzien 
maakt u een afspraak met de gemeen-

te. U kunt online een afspraak maken via 
www.gilzerijen.nl of door te bellen naar 
ons algemene nummer 14 0161. U kunt 
het plan ook bekijken op de website www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het IMRO-nummer 
is NL.IMRO.0784.bptdleijen-vo01 . Voor 
nadere informatie verwijzen wij u naar de 
gemeentelijke website www.gilzerijen.nl.
Voor geïnteresseerden houdt de gemeente 

een inloopavond over het voorontwerpbe-

stemmingsplan op 18 februari 2020 in Den 
Butter, Hannie Schaftlaan 20 te Rijen. Deze 
inloopavond is tussen 19.00 en 21.00 uur. 
Er zal geen centrale presentatie zijn. 

Opnemen gegevens in de Basis 
Registratie Personen
Het college van burgemeester en wethou-

ders maakt bekend dat het van plan is om, 
krachtens artikel 2.20 van de wet BRP, van 
onderstaande personen de nieuwe gege-

vens van verblijf en adres ambtshalve op 

te nemen in de Basisregistratie Personen 
(BRP). Uit onderzoek is gebleken dat be-

trokkenen verblijven op een adres in de 

gemeente maar hier niet staan ingeschre-

ven; een verhuisaangifte hebben wij niet 
ontvangen. In de artikelen 2.39 en 2.43 
van de wet BRP staat dat men verplicht 
is het nieuwe adres door te geven aan de 

gemeente.

Geslachtsnaam en 

voorletters  Geboortedatum
Wysota, M.  25-09-1992
Koper, M.R. 06-08-1996
Jankowski, P.S. 14-11-1985

Wij verzoeken u binnen 28 dagen na datum 
publicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 140161.
Bij geen reactie binnen 28 dagen na dag-

tekening publicatie gaan wij over tot defi-

nitieve opneming van de adresgegevens in 
de BRP.

Opnemen adresgegevens als 
onbekend in de Basis Registratie 
Personen
Het college van Gilze en Rijen heeft be-

sloten met ingang van 18 december 2019 
op grond van art 2.22 Wet Basisregistratie 
Personen (BRP) de adresgegevens van on-

derstaande persoon naar een onbekend 

land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek 
is gebleken dat de betrokkene niet meer 

woont op het adres waar hij of zij volgens 

de BRP staat ingeschreven.

Geslachtsnaam en 

voorletters  Geboortedatum
Paszko, K.  15-10-1983

De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/bekendmakingen

Opnemen adresgegevens als 
onbekend in de Basisregistratie 
Personen
Het college van Gilze en Rijen heeft be-

sloten met ingang van 15 januari 2020 op 
grond van art 2.22 Wet Basisregistratie 
Personen (BRP) de adresgegevens van on-

derstaande personen naar een onbekend 

land op te nemen in de BRP. Uit onderzoek 
is gebleken dat de betrokkenen niet meer 

wonen op het adres waar ze volgens de BRP 
staan ingeschreven.

Geslachtsnaam en 

voorletters  Geboortedatum
Skoczeń, A.A. 05-07-1996
Białas, D.G.  08-01-1992
Stodolski, D.P. 18-12-1990

De volledige bekendmaking met bezwaar-
mogelijkheden vindt u op www.gilzerijen.
nl/bekendmakingen

Opnemen adresgegevens als 
onbekend in de Basisregistratie 
Personen
Het college van Gilze en Rijen maakt bekend 
dat het van plan is om van onderstaande 

personen ambtshalve de adresgegevens als 

onbekend op te nemen in de Basisregistra-

tie Personen (BRP). Uit onderzoek is geble-

ken dat betrokkenen niet meer wonen op 

het adres waar ze volgens de BRP staan in-

geschreven. De verhuisaangifte hebben wij 
niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast 
kunnen stellen wat de huidige woonplaats 

is. In de artikelen 2.39 en 2.43 van de wet 
BRP staat dat men verplicht is het nieuwe 
adres door te geven aan de gemeente.

Geslachtsnaam en 

voorletters  Geboortedatum
Hajjout, A. 13-09-1994
Smans, P.  22-12-1984
Weij, D.P.C. 09-03-1987
Wójcik, W.K. 13-05-2000
Szklarz, S.M. 03-10-1994

Een eventuele ambtshalve opneming van 
de adresgegevens als onbekend in de BRP 
kan grote persoonlijke en/of financiële ge-

volgen hebben voor betrokkene(n). 
Wij verzoeken u binnen 28 dagen na datum 
publicatie uw verhuizing door te geven aan 
het Klantcontactcentrum (KCC) tel: 140161.
Bij geen reactie binnen 28 dagen na dag-

tekening publicatie gaan wij over tot de-

finitieve opneming van de adresgegevens 
onbekend in de BRP.

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning
24 januari 2020, Alphenseweg 36, 5126 AD

wijzigen kozijn voorgevel

24 januari 2020, Pastoor Oomenstraat 16, 
5121 EN

rooien boom

23 januari 2020, Alphenseweg 45, 5126 AB

bouwen erker voorzijde

De gemeente neemt eerst een besluit over 
de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt 
gepubliceerd. Pas daarna kunt u een be-

zwaar of zienswijzen insturen. Wilt u meer 
weten over deze aanvraag? Neem dan con-

tact op met het klantcontactcentrum van 
onze gemeente., telefoon 14 01 61

Ontwerpbesluit omgevings- 
vergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken be-

kend dat zij in het kader van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht het 
voornemen hebben het volgende besluit 

te nemen:
Mosstraat 31, 5121 ZJ, veranderingsver-

gunnning voor het plaatsen van 3 lucht-
wassers en luchtkanalen

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bij-
behorende stukken liggen met ingang van 

6 februari 2020 zes weken lang ter inzage 

in het gemeentehuis in Rijen. 
Voor het inzien van de stukken kunt u een 

afspraak maken met het Klantcontactcen-

trum via 14 0161 of via email info@gilze-

rijen.nl.

Tijdens de periode dat de stukken ter in-

zage liggen, kan iedereen zienswijzen naar 
voren brengen. 

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
23 januari 2020, Kapittelstraat 15, 5126 HA
plaatsen extra deur 
23 januari 2020, Emile Knappertstraat 11, 

5122 BS

plaatsen speeltoestel

24 januari 2020, Pastoor Gillisstraat 94, 
5121 CG
intern verbouwen woning

24 januari 2020, Prinsenbosch 16, 17, 18, 
19, 24, 31 en 34 - 5126 NC
kappen 84 bomen
24 januari 2020, Kerkpad 20 t/m 28 
(perceelnr A 9048) Rijen
bouwen 9 grondgebonden woningen
27 januari 2020, Wethouder v.d. Wilden-
bergstraat 3, 5126 TK
aanleggen inrit

29 januari 2020, Mary Zeldenrustlaan 58, 
5122 CE
starten schoonheidssalon
30 januari 2020, Raadhuisstraat 3, 5126 CK
wijzigingsplan vervangende nieuwbouw 

basisschool

Belanghebbenden kunnen op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-

ken tegen dit besluit, binnen 6 weken na 

de datum van verzending van het besluit. 

Omgevingsvergunningen

Ingediende aanvragen voor een 
omgevingsvergunning

29 januari 2020, Burg. Van Poppelstraat 
93, 5126 VC 
aanleggen in-en uitrit 

2 februari 2020, Schaapsdijk 2, 5126 PK

bouwen tuinhuis en veranderen inrit 

4 februari 2020, Bessemeindseweg 22A, 

5126 AZ

bouwen werktuigenloods 

4 februari 2020, naast Hengelstraat 43, 

5126 EA 

kappen boom op gemeentegrond 

(20ZK00359)
3 februari 2020, Nerhovensestraat 11, 
5126 TD
kappen bomen op gemeentegrond 

(20ZK00362)

De gemeente neemt eerst een besluit over 
de ingekomen aanvraag, dit besluit wordt 
gepubliceerd. Pas daarna kunt u een be-

zwaar of zienswijzen insturen. Wilt u meer 
weten over deze aanvraag? Neem dan con-

tact op met het klantcontactcentrum van 
onze gemeente., telefoon 14 01 61

Aanvraag omgevingsvergunning 
is vergunningvrij
3 februari 2020, Rijksweg 12, 5125 NA

uitbreiden woning en verbouwen bijge-

bouw

Belanghebbenden kunnen op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-

ken tegen dit besluit, binnen 6 weken na 

de datum van verzending van het besluit. 

Beschikking Wabo milieuneutrale 
verandering, van rechtswege 
verleend
Burgemeester en wethouders hebben, in 
het kader van de Wet algemene bepalin-

gen omgevingsrecht (Wabo), vergunning 
van rechtswege verleend voor:
Adres

Tilburgsebaan 6 Gilze,
Total Gilze Broekakkers 
Omschrijving project
Plaatsen betaalautomaat voor 24-uurs 
onbemand tanken (LPG uitgezonderd) en 
uitbreiding met nachtverkoop op zaterdag 
en zondag.

De aanvraag, de beschikking en de bijbe-

horende stukken liggen met ingang van 
donderdag 13 februari tot en met vrijdag 
26 maart 2020 ter inzage bij de gemeente 

Gilze en Rijen.

Beroepsmogelijkheid

De dag na de bekendmaking treedt de be-

schikking in werking. Binnen zes weken na 
de bekendmaking kunnen zowel de aanvra-

ger als belanghebbenden beroep aanteke-

nen bij Rechtbank Zeeland West-Brabant, 
postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het beroepschrift moet in tweevoud bij de 
rechtbank worden ingediend. De dag nadat 
de beroepstermijn is verstreken, treedt de 
beschikking in werking. Het indienen van 
een beroepschrift stelt de werking van de 
beschikking niet uit. 

Als u niet wil dat deze beschikking in 
werking treedt na afloop van de beroep-

stermijn, kan tijdens die termijn om een 
voorlopige voorziening worden verzocht. 
Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voor-
zieningenrechter van de Rechtbank Zeeland 
West-Brabant, sector Bestuursrecht, Post-
bus 90006, 4800 PA Breda. De beschikking 
treedt in dat geval niet in werking voordat 

over dit verzoek is beslist.

Verleende 
omgevingsvergunningen met 
reguliere procedure 
31 januari 2020, Hoofdstraat 21, 5121 JA

constructieve wijziging van pand en vesti-

gen Poolse levensmiddelenwinkel
4 februari 2020, Pastoor Gillisstraat 106, 
5121 CG

uitbreiden woning en bouwen garage/
berging

5 februari 2020, naast Eikenveld 3 en 6, 
5125 NP
kappen 2 bomen op gemeentegrond 

(20ZK00131)

Belanghebbenden kunnen op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-

ken tegen dit besluit, binnen 6 weken na 

de datum van verzending van het besluit. 

Volledige meldingen
3 februari 2020, Tilburgsebaan 7, 5126 PH
slopen woning en agrarische opstallen 

Melding akkoord
28 januari 2020, Beneluxbaan 1, 5121 DC
starten bedrijf

30 januari 2020, Sjean Vermeulenstraat 

8, 5122 LA
aanleggen gesloten bodemenergiesysteem

Het indienen van bezwaar of beroep is niet 

mogelijk.

APV

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Spottersdag oefening Swift Blade 2020 op 

23 april 2020 van 9:00 uur tot 16:00 uur op 
de vliegbasis Gilze-Rijen.

Avond4daagse Gilze op 2, 3 ,4 en 5 juni 
2020 in Gilze.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 27 januari 2020 voor 
Carnavalsoptochten Rijen op 22 februari 
2020 (jeugd) en op 25 februari 2020 (gro-

te) op wegen en straten in Rijen. (251833)
 

Besluit verzonden op 30 januari 2020, Scou-
ting Bonifaas Rijen auto’s wassen 23 mei 
2020, Burg. Sweensplein Rijen. (255715)

Belanghebbenden kunnen op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-

ken tegen dit besluit, binnen 6 weken na 

de datum van verzending van het besluit. 

Ingekomen aanvragen 
vergunningen APV en bijzondere 
wetten
Voorjaarsmarkt op 5 april 2020 van 11.00 
uur tot 17.00 uur in het centrum van Rijen.

Jaarmarkt op 20 oktober 2020 van 9.00 uur 
tot 15.00 uur in het centrum van Rijen.

Verleende vergunningen APV en 
bijzondere wetten
Besluit verzonden op 30 januari 2020, De 

Gilse Passion op 10 april 2020 van 19.30 
tot 21.30 in Kerkstraat Gilze (zaaknummer 
257057).

Besluit verzonden op 4 februari 2020, Ex-

ploitatievergunning 2020 Pierre de Jonge 
Casino, Stationsstraat 36 in Rijen (254528).

Besluit verzonden op 4 februari 2020, Stille 
tocht van 19.15 tot 20.30 in Gilze (257888) 

Belanghebbenden kunnen op grond van de 

Algemene wet bestuursrecht bezwaar ma-

ken tegen dit besluit, binnen 6 weken na 

de datum van verzending van het besluit. 


